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1. WARSZTATY DESIGN THINKING - 9.06.2021 

W ramach projektu pn. „Model inteligentnej mobilności miejskiej jako element ostródzkiej idei Human 

Smart Cities” zostały zorganizowane warsztaty w formule Design Thinking Jam pod hasłem “Bezpieczne 

przejścia dla pieszych w Ostródzie”. 

Ich celem były wygenerowanie pomysłów na innowacje w zakresie mobilności miejskiej - ze szczególnych 

uwzględnieniem przejść dla pieszych - dzięki zastosowaniu technik design thinking. 

Zastosowany miks technik warsztatowych pozwolił: 

● dokonać empatyzacji i przyjąć perspektywę użytkownika w projektowaniu rozwiązań, 

● dokonać wstępnego zoperacjonalizowania wiedzy już pozyskanej w ramach projektu przez 

zaangażowane osoby z Urzędu Miejskiego w Ostródzie, 

● włączyć przedstawicieli różnych grup użytkowników dróg i przejść dla pieszych w proces ko-

kreacji nowych rozwiązań. 

2. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH 

Na spotkanie zaproszone były głównie osoby zaangażowane w grupę roboczą działającą przy projekcie 

(12 osób, ostatecznie w warsztacie uczestniczyło 11 osób). Planowano jednak zaprosić również 

mieszkańców Ostródy, tak by zróżnicować grupę uczestników. Mimo szeroko zakrojonej promocji 

niestety do udziału nie zgłosił się żaden mieszkaniec. 

 Aby dotrzeć do jak największej liczby 

odbiorców i zaprosić mieszkańców do wzięcia 

udziału warsztacie, użyto różnych kanałów 

informacyjnych promujących wydarzenie, tj.:  

1. W Gazecie Ostródzkiej opublikowano 

ogłoszenie informujące o nadchodzącym 

wydarzeniu. 

2. W Meloradiu emitowano spoty 

radiowe zapraszające na spotkanie.  

3. Na terenie miasta rozwieszono 

plakaty A2 informujące o nadchodzących 

wydarzeniach.  

4. Przeprowadzono akcję mailingową, do 

uczestników wcześniejszych spotkań 

konsultacyjnych w ramach projektu, którzy 

zdeklarowali chęć otrzymywania informacji 

o wydarzeniach z nim związanych.  

5. Dodatkowo na stronie projektu 

www.smart.ostroda.pl również znajdowało się 

zaproszenie na spotkanie 

 

 

 

 

 

  

Rysunek SEQ Rysunek \* ARABIC 1. Plakat promujący spotkania 
konsultacyjne w październiku 2020 r.  
Źródło: materiały własne 
 

Rysunek 1. Plakat promujący warsztaty w czerwcu 2021 r.  
Źródło: materiały własne 

http://www.smart.ostroda.pl/
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3. PODSUMOWANIE PRZEBIEGU WYDARZENIA 

Warsztat Design Thinking 

Data spotkania środa, 9 czerwca 2021, godz. 9.00-16.00 
Miejsce spotkania Zamek w Ostródzie 

Uczestnicy 11 osób, przedstawiciele Urzędu Miejskiego i innych organizacji z Ostródy 

 

 
Zdjęcie 1. Warsztaty Design Thinking w Zamku w Ostródzie 

Źródło: Utila 

 

Warsztaty Design Thinking zostały przeprowadzone zgodnie z formułą Design Thinking Jam, w której w 

trakcie jednego dnia pracy warsztatowej przechodzi się pełen 5-etapowy proces Design Thinking: 

● Empatię (dla kogo?) 

● Diagnozę (po co?) 

● Ideację (co?) 

● Prototypowanie (jak zrobić?) 

● Testowanie (jak poprawić?) 

W spotkaniu wzięło udział 11 osób podzielonych na 3 podgrupy po 3-4 osoby. Byli to: przedstawiciele 

Urzędu Miejskiego, Zarządu Dróg Powiatowych, Straży Miejskiej, komunikacji publicznej, korporacji 

taksówkarskiej oraz lokalnych organizacji trzeciego sektora. 

Część warsztatową poprzedziła krótka prezentacja nt. historii i metody Design Thinking, a wszystkie 

zadania warsztatowe zostały dobrane w taki sposób, żeby umożliwić efektywną pracę osobom, które 

nigdy wcześniej nie miały styczności z takimi technikami. Praktycznie całe spotkanie było prowadzone 

metodami aktywnymi opartymi o dyskusję i współpracę w mniejszych zespołach oraz sesje 

zwrotne/feedbackowe i prezentacje na forum. 
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Jako materiały wspomagające pracę zostały przygotowane: 

● tzw. persony inspiracyjne, czyli zbiór cytatów z wywiadów z mieszkańcami Ostródy - w tym 

wypadku rowerzystą i pieszym - które stanowiły punkt wyjścia do prac projektowych, 

● prezentacja ze studiów przypadku ciekawych rozwiązań w zakresie przejść dla pieszych z całego 

świata, 

● karty pracy - obserwacje z wywiadów, mapa empatii persony, karta wyzwania projektowego, 

karta wstępnego pomysłu, karta feedbacku i formularz projektu finałowego. 

Na potrzeby etapu prototypowania zostały przygotowane różnorodne materiały plastyczne - od 

podstawowych jak tektury, bibuły, markery i plastelina, po bardziej inspirujące jak gotowe naklejki, papier 

holograficzny, kryształki, kolorowe pióra i kulki filcowe itd. - umożliwiające wykonanie uproszczonych 

makiet - rozwiązań. 

 

Zdjęcie 2. Stół z materiałami do prototypowania. 

Źródło: Utila 
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4. RAPORT Z WARSZTATÓW DESIGN THINKING 

1.1. WYZWANIE PROJEKTOWE 

Nadrzędne wyzwanie projektowe brzmiało: “Jak możemy sprawić, żeby nowe przejścia dla pieszych w 

Ostródzie były bezpieczne dla różnych użytkowników dróg?”. Każdy z 3 zespołów dokonał 

doprecyzowania swojego wyzwania na podstawie analizy person podczas etapu empatyzacji. 

1.2. EMPATYZACJA I WYZWANIA DLA ZESPOŁÓW 

Dwa zespoły pracowały z personą “Rafał, 18 l.”, który był przedstawicielem młodego pokolenia, z dużą 

pasją do sportu oraz często spacerującego - samodzielnie, ze znajomymi, dziewczyną lub psem. 

Jeden zespół otrzymał personę “Michał, 36 l.” - bardzo aktywnego rowerzysty pokonującego codziennie 

kilkanaście-kilkadziesiąt kilometrów po Ostródzie, często również z rodziną - żoną i córką. 

Poszczególne zespoły sformułowały następujące wyzwania projektowe: 

● Jak moglibyśmy sprawić, aby młody, aktywny spacerowicz mógł bezpiecznie chodzić po o ulicach i 

przejściach dla pieszych o każdej porze, tak aby czuł się bezpiecznie i spokojnie jak podczas spaceru w 

lesie? 

● Jak moglibyśmy zapewnić Michałowi (rowerzyście) bezpieczne trasy rowerowe, tak aby nie musiał 

myśleć za innych, szczególnie na przejściach dla pieszych? 

● Jak moglibyśmy zapewnić Rafałowi (spacerowiczowi) bezpieczne przechodzenie przez zakorkowane 

ulice w centrum Ostródy, tak aby nie musiał rezygnować z muzyki podczas częstych spacerów? 

 

Zdjęcie 3. Mapa empatii i wyzwanie dla persony “Rafał, 18 l.” 

Źródło: Utila 
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1.3. GENEROWANIE POMYSŁÓW 

W fazie generowania pomysłów powstały w 3 grupach łącznie 103 wstępne pomysły odpowiadające na 

wyzwania projektowe sformułowane powyżej. Poniżej znajduje się wyciąg najciekawszych i/lub 

powtarzających się pomysłów. 

● monitoring przejść 

● sygnalizacja świetlna: 

○ sygnalizacja na żądanie/z przyciskiem 

○ świecące słupki i obrzeże przejścia 

● doświetlenie przejść 

○ dojścia do przejścia 

○ samego przejścia - stałe 

○ samego przejścia - aktywne 

● sygnalizacja dźwiękowa 

● widoczniejsze oznakowanie przejść 

○ wyraźne oznakowanie przejść znakami pionowymi (np. żółte tablice) 

○ wyraźne oznakowanie poziome (np. odblaskowe/kolorowe pasy) 

● aktywne oznaczenie przejść 

○ płyty naciskowe uruchamiające oznaczenia świetlne 

○ fotokomórka uruchamiająca oznaczenia świetlne 

● obowiązkowe odblaski na ubraniach 

● ograniczenie prędkości 

○ w rejonach przejść 

○ na całym terenie miasta/dzielnicy (strefa 30) 

○ automatyczna kontrola prędkości 

● wyniesione przejścia 

● obniżone przejścia 

● zapewnienie widoczności przejść 

○ przeniesienie w dogodniejsze miejsca 

○ likwidacja barier wizualnych 

● zmniejszenie liczby przejść 

● przejścia co 300 m 

● wprowadzenie ulic tylko dla pieszych 

● skracanie/dzielenie przejść dla pieszych 

● zastępowanie przejść kładkami i przejściami podziemnymi 

● zwiększenie liczby ścieżek rowerowych (w celu zmniejszenia liczby rowerów na drogach) 

● aplikacja dla pieszych zintegrowana z przejściami 

● edukacja pieszych i kierowców 

● szokująca kampania społeczna 

● napisy edukujące w obszarze przejść - na jezdni i chodnikach 

Pomysły szalone i inspiracyjne: 

● policjant przy każdym przejściu 

● szlabany na przejściach 

● bieżnia w chodniku przed przejściem 

● samochody w przejazdach podziemnych 

● azyle dla pieszych 

● sieć głośników na ulicach 

● młyńskie koło przez jezdnię / katapulty dla pieszych 
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1.4. WSTĘPNE KONCEPTY 

Zespoły dokonały wstępnej selekcji i wypełniły karty pomysłów z ich opisem. Na tej podstawie zostały 

wybrane finalne pomysły do prototypowania w formie makiet - zostały one oznaczone pogrubieniem. 

Grupa 1.: 

● System wyniesionych przejść wymuszający zmniejszenie prędkości przez kierowców 

● Unikatowe rozwiązanie polegające na likwidacji przejść dla pieszych i umożliwienie 

przechodzenia przez drogę w dowolnym miejscu w miejscach o niskim natężeniu ruchu.  

● Lampy LED zlokalizowane nad przejściami doświetlające przejścia dla pieszych wraz z 

automatycznie uruchamianymi lampkami (oczkami) w obrębie przejścia. 

 

Zdjęcie 4. Karta pomysłu - doświetlenie przejścia dla pieszych 

Źródło: Utila 

 

Grupa 2.: 

● Dodatkowe oświetlenie przejść i okolicy przejść 

● Podwyższone przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe 

● Wykorzystanie czujników zbliżeniowych/ruchu/kamer wykrywających pieszego lub rowerzystę i 

uruchamiających dodatkowe sygnały świetlne i/lub dźwiękowe 

Grupa 3.: 

● Bezkolizyjne przejścia dla pieszych w miejscach o dużym natężeniu ruchu dzięki wykorzystaniu 

sygnalizacji świetlnej na żądanie pieszego 

● Ograniczenie prędkości na terenie całego miasta 

● Wyniesione przejścia poprawiające widoczność pieszego i wymuszającego zwolnienie 

pojazdów 
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1.5. KONCEPTY FINAŁOWE 

Po sesjach informacji zwrotnej oraz dwóch turach prototypowania każda grupa przygotowała swój 

projekt finałowy. 

Grupa 1. 

Nazwa projektu 
Wzmocnienie swobody obywateli w zakresie wyboru miejsca przekraczania jezdni. 

Dla kogo? 
Pieszy na ulicach miasta w miejscach o małym natężeniu ruchu pojazdów. 

Co to jest? 
Obszar swobodnego przekraczania jezdni w dowolnym miejscu przez pieszego. 

Po co? 
● Brak konieczności wyznaczania przejść. 
● Skrócenie trasy pieszego. 
● Likwidacja zbyt dużej liczby przejść. 

Jak to działa? 
● Kierowca w takim obszarze jest informowany o konieczności zmniejszenia prędkości oraz o 

braku tradycyjnych przejść dla pieszych - wprowadzenie znaku strefy oraz progów 
zwalniających. 

● Pieszy sam wybiera miejsce przekroczenia jezdni z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

 

 

Zdjęcie 5. Prototyp - Strefy swobodnego przejścia 

Źródło: Utila 
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Grupa 2. 

Nazwa projektu 
Wysokie progi 

Dla kogo? 
Rowerzysta, dla którego ważne jest bezpieczeństwo własne i bliskich. 

Co to jest? 
Wyniesione i doświetlone przejścia dla pieszych z przejazdem rowerowym. 

Po co? 
● Poprawienie bezpieczeństwa. 

Jak to działa? 
● Wymuszenie spowolnienia prędkości samochodów poprzez wprowadzenie wyniesienia 

przejścia i przejazdu rowerowego. 
● Poprawa widoczności i bezpieczeństwa pieszego przez doświetlenia przejścia/przejazdy oraz 

jego okolicy. 
● W wersji rozwiniętej - czujnik ruchu zwiększający natężenie oświetlenia i włączający “kocie 

oczka” w jezdni przed przejściem. 

 

 

Zdjęcie 6. Prototyp - wysokie progi. 

Źródło: Utila 
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Grupa 3. 

Nazwa projektu 
Bezpieczny Rafał 

Dla kogo? 
Rafał, 18 lat, aktywny spacerowicz 

Co to jest? 
Obszar prędkości 30 km/h w przestrzeni między ulicami Chrobrego i Grunwaldzką. 

Po co? 
● Poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. 

Jak to działa? 
● Ograniczenie prędkości na terenie miasta do 30 km/h. 
● Wprowadzenie dobrze oznaczonych, bezpiecznych przejść dla pieszych - zależnie od miejsca 

wyniesionych lub dodatkowo z sygnalizacją świetlną. 

 

 

Zdjęcie 7. Prototyp - bezpieczny Rafał 

Źródło: Utila 
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1.6. FORMULARZE KONSULTACYJNE 

Uczestnicy warsztatów wypełnili także formularze konsultacyjne dotyczące przejść dla pieszych 

(załącznik 3). Wnioski z ankiet w dużej mierze pokrywają się z poglądami z wywiadów z personami oraz 

dyskusjami podczas warsztatu. Oznacza to, że wygenerowane podczas warsztatów Design Thinking 

rozwiązania mogą odpowiadać także na potrzeby samych uczestników. 

Kluczowe, powtarzające się wnioski: 

● największym problemem jest nie tyle ilość, a umiejscowienie przejść dla pieszych - są miejsca, 

gdzie jest ich dużo, ale w innych - brakuje ich, 

● problemem jest niewystarczające oświetlenie przejść dla pieszych i związana z tym 

niewidoczność pieszych wieczorem i w nocy, 

● jako kłopotliwe wskazywano przejścia przez wielopasmowe jezdnie oraz duży ruch samochodów, 

● niewystarczająca infrastruktura rowerowa powoduje negatywne zachowania rowerzystów, m.in. 

jazdę po chodnikach, 

● kierowcy często nie zachowują bezpiecznej prędkości, natomiast piesi nie są uważni na 

przejściach - szczególnie młodzi wpatrzeni w smartfony. 

Jako najbardziej wymagające poprawy i niebezpieczne wskazywano przejścia: 

● wielokrotne wskazanie: ulica Grunwaldzka (przy Kauflandzie), 

● na większości dróg powiatowych , 

● ul. Kopernika – przejście dla pieszych blisko szkoły, żłobka i nowo-powstającego przedszkola 

usytuowane na zakręcie, niedoświetlone, 

● ul. 11-go Listopada wszystkie przejścia od przejazdu do obwodnicy niedoświetlone, te za 

przejazdem niewidoczne z punktu widzenia kierowcy zaraz za ostrym zakrętem, 

● ulica Chrobrego (na całej długości od skrzyżowania z Czarnieckiego go skrzyżowania z 

Grunwaldzką), 

● ul. Jagiełły skrzyżowanie z Pieniężnego, 

● ul. Jaracza na wysokości sklepu „Stokrotka”. 
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5. DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA 

 
Zdjęcie 8. Przed rozpoczęciem warsztatów 

Źródło: Utila 

 

 
Zdjęcie 9. Wprowadzenie do pracy z personami 

Źródło: Utila  
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Zdjęcie 10. Praca nad personami 

Źródło: Utila 

 

Zdjęcie 11. “Cicha” burza mózgów 

Źródło: Utila 
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Zdjęcie 12. “Głośna” burza mózgów 

Źródło: Utila 

 

Zdjęcie 13. Prezentacja i omówienie prototypu 

Źródło: Utila 
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ZAŁĄCZNIK 1. NOTATKI Z WYWIADÓW Z PERSONAMI 

Michał, 36 lat, mieszka w Ostródzie od urodzenia 

Dowiedziałem się, że są warsztaty konsultacyjne dotyczące ruchu w Ostródzie. Akurat miałem wolny weekend, to z chęcią wziąłem  

udział. Jako rowerzystę bardzo interesuje mnie ta tematyka, chciałem się dowiedzieć, co jest planowane, może też dodać coś, co nie 

było uwzględnione, nie tyle się mądrzyć, co posłuchać i coś dodać. 

Do tej pory nie słyszałem w naszym mieście o takiej inicjatywie, żeby pytano mieszkańców, ale może to dlatego, że nie miałem czasu 

i nie dotarło do mnie. Było merytorycznie i sympatycznie, jak najbardziej będę brał udział w takich spotkaniach, jeśli nie będzie 

kolidowało z pracą. 

W pierwszy dzień długiego weekendu pierwszy raz od dawna się wyspałem i wstałem jak człowiek o 6 rano. Weźmiemy z rodziną 

udział w mszy i procesji, a potem pojedziemy gdzieś za miasto pozwiedzać okoliczne tereny i odwiedzić dalszą rodzinę - w tygodniu 

ciężko z tym. 

Planuję żonie i córce przejażdżki rowerowe - albo do rodziny, albo za miasto, nawet bez celu gdzieś. (...) Mieszkamy pośrodku drogi 

między jedną a drugą babcią i do każdej jest po 5 km i to jest w sam raz. Albo jedziemy gdzieś na plac zabaw, tam się pokręcić, może 

zostać dłużej i potem wrócić. Jeździmy bez takiego twardego planu, zawsze można coś zmienić, jak córka jest zmęczona czy coś 

innego wymyślimy. 

Córka ma 7 lat, zaczyna jeździć w dłuższe dla niej trasy - 8-10 km, co pozwala pojechać gdzieś dalej. Ostatnio przyjechała pierwszy 

raz 10 km i byłem z niej bardzo dumny. Na razie jeździmy bardziej po mieście, po chodnikach, bo córka jest młodym rowerzystą i 

jeszcze boję się ją poboczem puścić. Staram się wybierać ścieżki rowerowe i chodniki. 

Jak sam jadę, to nie ma problemu, żeby znaleźć trasę, ale jak jadę z córką, jest problem. Czasami trzeba pojechać ruchliwym 

chodnikiem, wąskim, wzdłuż drogi. Wtedy problem jest, żeby jechać bardzo powoli i nikogo nie uderzyć niechcąco lub nie zjechać z 

chodnika na drogę. Trzeba albo jechać bardzo powoli chodnikiem, albo poszukać dłużej, spokojniejszej drogi. (...) Kiedy jeżdżę sam, 

nie mam tego problemu, bo mogę jechać też ulicami. 

Nie miałem nigdy żadnej nieprzyjemnej poważnej sytuacji, jak jechałem z córką, ale sam miałem. Zajeżdżanie drogi, wymuszenie,  

czasami nie widać rowerzysty albo ktoś myśli, że się zmieści i w 

efekcie spycha z drogi - to jest najczęstsze. 

Kiedy jadę z córką albo jak w trójkę jeździmy, zawsze uczymy ją, że trzeba zejść przed przejściem i przeprowadzić rower - i tak robimy. 

Ale jak jedziemy po osiedlu, gdzie nie ma w ogóle ruchu, bo, nie oszukujmy się, nie jesteśmy świętoszkami. Ale w mieście zawsze 

przeprowadzamy rowery. Kiedy jeżdżę sam, nie ma tego problemu, bo jeżdżę ulicami albo ścieżkami i wtedy też jest przejazd 

rowerowy. 

Zdarzyło mi się, że człowiek stał metr od przejścia, bokiem do jezdni, a jak dojechałem do przejścia, nagle ruszył na pasy. Samochód 

obok zahamował z piskiem, ja musiałem zjechać na chodnik, żeby się nie zderzyć. Nieprzyjemne, ale też pieszy potem zrozumiał,  że 

to jego wina ewidentnie, jego nieuwaga. 

Czasami są problemy i niedopowiedzenia jak jest przejście duetapowe i wyspa na środku. Czasami widziałem machanie parasolką 

starszych ludzi, bo jest już na przejściu i chce iść dalej. 

Wcześniej nie używałem żadnych aplikacji, żeby mierzyć kilometry, ale od kiedy mam to dwa lata temu miałem 4300 km w rok, a w 

zeszłym roku przez COVID jakoś 2500 km. Szału nie ma, wiem, że ludzie jeżdżą i mniej, i więcej. Mam znajomych, którzy przejeżdżają 

nawet 5000-7000 km. 

Normalnie chodzę do pracy na 7, wstaję o 5, jem śniadanie z rodziną i o 6 jestem na już na rowerze. Jak nie pada, oczywiście, i jest 

sucho. Przejeżdżam 10-17 km do pracy - albo dłuższą trasą, albo przez osiedla. Wracam tak samo wokół miasta lub drogą krótszą. 

Także codziennie minimum 20 km. 

Jak jadę dookoła, to nie żeby zwiedzać, tylko po prostu, żeby głowa się przewietrzyła. Żona odbiera córkę z przedszkola, więc  tak 

wracam, żeby się spotkać już w domu i żeby samemu nie czekać. 

Nie mogę narzekać na pracodawcę, np. na wiatki rowerowe, bo są przy bramach dwie, na 60 i 30 rowerów, zadaszone i pod okiem 

ochrony, więc nawet nie zamykam na łańcuch. Są też natryski, więc nie ma problemu.  

Moje ulubione miejsce jest niedaleko Ostródy, jak się kończy ścieżka przy trasie S7 to można pojechać dalej. Jest cisza, spokój, jezioro, 

las. Taki zakątek, można zrobić tam pętle i odpocząć. A jesienią też pojechać na grzyby z dziećmi. Od domu mam tak 5-7 km. Idealna 

trasa też do pojechania z córką. 
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Nie mam się do czego przyczepić, czego by nie było w innych miastach. Korki, czasami trzeba czekać długo na przejściach jako pieszy. 

Wąskie chodniki, brak ścieżek lub ścieżki słabej jakości. Nie ma co mówić, że wszystko jest źle, bo nie ma tragedii.  

Jako rowerzysta lubię Trójmiasto, rewelacyjnie się tam jeździ, bulwar nad morzem świetny i dla pieszych, i dla rowerzystów. 

Kierowcy też mają święty spokój, bo tras rowerowych jest dużo, są połączone i bezkolizyjne. Czasami dobrze poświęcić trochę jezdni, 

trochę chodnika i mieć bezpieczną ścieżkę. 

Nawet zimą jeżdżę rowerem, jeśli nie ma brei. Ale ja jeżdżę dla przyjemności i dbam o swój komfort i bezpieczeństwo, więc jak są 

słabe warunki, brzydka pogoda, to zawsze jest samochód. Wtedy też rano odwożę córkę i żonę do pracy, a wracając zgarniam 

wszystkie. (...) Nie ma co przemoknąć po drodze i potem mieć mokre ciuchy, średnio przyjemne. 

Różnica między rowerzystami i kierowcami to trochę mentalność. Jak ktoś jeździ tym i tym, to zupełnie inaczej patrzy na 

rowerzystów, bo wie, jak wygląda jazda rowerem po mieście. Byłoby dobrze, gdyby każdy rowerzysta mógł przejechać się 

samochodem, a kierowca - rowerem, bo wtedy zobaczyliby, jak inaczej wszystko wygląda. 

Kiedy kierowca narzeka, że rowerzysta jedzie środkiem drogi, to ja wiem, że to dlatego, że blisko krawężnika po prostu tutaj się nie 

da, bo są wyboje, bruzdy czy kałuże i mógłby zrobić sobie krzywdę, to jest normalne. A kierowca tego nie wie i są dlatego nerwy. 

Nie chodzę na spacery codziennie, ale np. jak chodzę na angielski czy córkę odprowadzam, to jak nie pada, to idziemy pieszo, bo 

przejść 2 kilometry to nie problem. To też trochę ruchu innego dla mnie i dla dziecka. (...) Wtedy też jako pieszy uczę córkę, żeby np. 

ustąpić miejsca, jak ktoś tu musi jechać chodnikiem, nie ma problemu.  

Jadąc rowerem do pracy w przybliżeniu muszę przejechać i zatrzymać się między 3 a 9 przejść, to zależy, jak jadę. (...) Jadąc  rowerem 

staram się omijać wszystkie skrzyżowania w centrum, bo trzeba stać na czerwonym, nawet jak nic nie jedzie, szkoda czasu. Wszystkie 

3 przejścia z sygnalizacją spowalniają ruch dla rowerów, stoi się jak głupek 3 minuty, a nikt nie idzie. Czasami nawet szybciej jest zejść 

z roweru i przejść chodnikiem pieszo. (...) Zdarza się, że łamię prawo, wiem, i przejeżdżam chodnikiem, ale to żeby nie tamować ruchu, 

żeby ktoś przejechał z boku. 

Samochody nie zostawiają ścieżki z boku dla rowerów, więc wtedy przejeżdżam kawałek chodnikiem, jak są korki. Kierowcy nie mają 

świadomości, że potrzeba miejsca, a nie ma pasa dla rowerów, żeby przejechać. (...) W całym mieście nie ma żadnego pasa dla 

rowerów ani śluzy przy przejściu, to chyba na razie plany. 

Marzy mi się, żeby była ścieżka lub pas rowerowy, żeby dało się przejechać przez całe miasto bez obawiania się, czy komuś nie wjadę 

przed maskę. Może być nawet ścieżka z kostki, byleby było można bezpiecznie przejechać z każdego miejsca przez centrum.  

Chociaż kostka akurat świeżo położona jest dobra przez rok czy dwa lata, a po kilku sezonach jeździ się po tym jak po kartoflisku. Ale 

nawet jak są uskoki i garby, da się po tym jechać, nadal bezpieczniej niż ulicą, ale lepiej zrobić wolniej ścieżki lepszej jakości, ale 

porządnie. 

Wszystkim doradziłbym, żeby postarali się wczuć w innych użytkowników ruchu i dbać o to, żeby być widocznym. A poza tym: myśl. 

Zawsze myśl za siebie i dla innych! 

 

Rafał, 18 lat, mieszka w Ostródzie 

Uczę się w tzw. ekonomiku w klasie “spedytor”. (...) Pół roku pierwsze technikum chodziłem do Olsztyna, do elektronika, ale mi się 

tam nie spodobało. Tutaj miałem dużo kolegów i tak naprawdę trochę dlatego się przeniosłem. 

Ten kierunek mi się po prostu wydał najciekawszy - i taki jest. Jestem ścisłym umysłem, lubię dużo liczyć, rozwiązujemy dużo 

trudnych zadań, a ja lubię je rozwiązywać. 

Jestem teraz na praktykach w firmie transportowej, spedycyjnej. (...) Tak ogólnie to na początku mieliśmy jakieś regulaminy BHP, 

teraz drukują nam zlecenia, jakie wykonują i je omawiamy, rzeczy, których w szkole nie robiliśmy i nawet nie będziemy robić. Uczą 

nas, jak to robić, żeby się opłacało. Wiedza ze szkoły przydaje się sporo, ale dużo dokumentów nie robiliśmy jeszcze, np. palety w 

transporcie międzynarodowym, obliczanie ubezpieczeń. 

Jeszcze ciężko mi określić, czy będę w tym pracować, bo ogólnie jestem sportowcem. Jeszcze nie wiem, czy AWF, bo uprawiam 

taekwondo i kick-boxing, czy jakieś studia jak transport kolejowy czy morski. 

Ja jestem osobą, która wcześnie rano wstaje, nawet bez budzika organizm się przyzwyczaił. (...) W wolny dzień zrobię sobie taki lekki 

trening ruchowy, żeby się nie zmęczyć, tylko tak by organizm był dalej w treningu ale takie i takie luźne kręgi. Potem chciałbym iść 

na dwór się przejść, bo pogoda ładna się robi i by było żal nie skorzystać. 
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Lubię chodzić na spacery, samemu z muzyką, albo z dziewczyną. (...) Lubię chodzić nad jeziorem, na deptak, bo ja mieszkam blisko 

jeziora Sajmino. No i zazwyczaj robię sobie taką wycieczkę po mieście i dochodzę na deptak. (...) Chyba w godzinach takich, gdy nie 

ma dużo ludzi, to moje ulubione miejsce, bo jak jest tłok, czasami po południu po pracy wszyscy idą i nie jest przyjemnie. Lepiej rano. 

Lubię na pewno, że Ostróda nie jest zatłoczona. Da się dojść wszędzie na piechotę, nie potrzeba innych środków transportu, nie jest 

się od nich zależnym. Jak mieszkam przy jeziorze, to prawie wszędzie w pół godziny moim tempem dojdę. 

Podoba mi się, że rozbudowują trasy rowerowe, to jest korzystne nawet jak się chodzi chodnikiem, bo żaden rowerzysta nie wjedzie 

na głowę przez przypadek. 

Jest trochę tak, że w Ostródzie podoba mi się tylko ta linia brzegowa, nie ma takich innych ładnych miejsc, gdzie dałoby się tak 

przyjemnie spacerować. A tak zwykłe miasto, bloki, jednak niewiele zieleni. 

Olsztyn jest na pewno bardziej zatłoczony, trzeba jeździć autobusami, nie da się inaczej poruszać, bo wszędzie daleko, jest rozłożone 

miasto. (...) Tam na pewno trzeba dostosować swoje potrzeby do autobusu albo innych pojazdów. Wtedy jest łatwiej samochodem, 

chociaż zdarzają się korki, ale nieczęsto. 

Gdybym nie mieszkał w Ostródzie, to chciałbym mieszkać w miejscowości malowniczej, z krajobrazem. Nawet może być to bardziej 

wioska. Nie lubię takiej infrastruktury miejskiej, blok przy bloku. Takie szarobure życie, niby bloki kolorowe, ale jednak szare. 

Po pracy człowiek powinien się zrelaksować, aby odpoczął umysł. Po dużym mieście można pochodzić wdychać spaliny. W Ostródzie 

można pochodzić w zieleni, to mi odpowiada.  

Preferuję chodzenie. Nawet szkoda mi czasu na wyjęcie roweru, bo zanim wyciągnę, to już w połowie drogi bym był. Jeśli naprawdę 

się spieszę dalej, to rower wtedy, szybko pojechać, szybko wrócić. Jak większe zakupy to lepiej samochód. (...) Ale prawa jazdy nie 

posiadam zazwyczaj. Z komunikacji miejskiej mało korzystałem tylko jak chodziłem o kulach z nogą w gipsie, jeśli mama mnie nie 

mogła podwieźć. Ale starałem się chodzić pieszo. Teraz czasami na praktyki jeżdżę. 

Rower jest dla przyjemności, żeby wypocząć, sam, albo z kolegami. Za każdym razem można jechać innymi trasami koło Ostródy, bo 

to ładna okolica.  

Moje typowe trasy to dom - szkoła, tak 15 minut z plecakiem spokojnym tempem w jedną stronę, żeby się nie zmęczyć, a po szkole 

idę na trening. Albo w podstawówce, na hali mamy ćwiczenia, albo do babci, bo mam u niej w piwnicy swoją stację do ćwiczeń. A 

wieczorem jakiś spacer, jak jest ładna pogoda. Do tej szkoły idę 18 minut. 

Zdarza mi się biegać na stadionie miejskim, a częściej dookoło jeziora, jakieś 3 km. Ewentualnie jeszcze na stadionie miejskim Biegam 

bo około trzech kilometrów. Wolę biegać w odosobnieniu. Na stadionie jest taka nawierzchnia, dla moich kolan jest akurat 

wybawieniem. Lepiej jednak niż po betonowej ścieżce, i tak wszyscy biegają obok.  

Jak chodzę samemu, to mam stałą trasę nad jeziorem, na deptak - do plaży miejskiej. (...) Jak chodzę z kolegami, to jest bardziej 

zmienna. Koledzy czy dziewczyna nie chcą ciągle tak samo chodzić. Decydujemy na bieżąco, czasem idziemy dalej, czasem bliżej, 

gdzieś inaczej skręcimy, jak nas nogi poniosą.  

Jest jedno przejście dla pieszych, którego unikam, jak się jedzie Chrobrego ulicą. Po lewej stronie jest chodnik. Jest takie duże drzewo, 

które tylko zasłania wszystko, że nie widać pojazdu nadjeżdżającego z lewej strony. Tam nie ma świateł. Omijam je, bo 100 metrów 

dalej jest drugie przejście i jak nie czuję się bezpiecznie. Jest dużo przejść, ale niektóre są bezużyteczne. 

W Ostródzie przechodzenie przez przejście bywa niebezpieczne. To wynika z winy kierowców, nie wiem, kto ich uczy jeździć. 

NIektóre auta zwalniają, ale się nie zatrzymują, tylko przejeżdżają bardzo powoli. Czasami jeden się zatrzyma, a inni przejeżdżają 

jeszcze. Raczej to piesi uważają za kierowców. (...) Szczególnie między Kauflandem a Biedronką nie polecam przechodzić. O godzinie 

15 jest tam duży korek spowodowany przez rondo i kierowcy nie mają zamiaru się zatrzymywać. Nie ma sensu kilka minut czekać, 

lepiej przejść 100 metrów dalej spokojnie. 

Nigdy nie byłem świadkiem wypadku w Ostródzie, ale raz widziałem, jak właściciel psa się zagapił, chciał przejść przez przejście, pies 

już wszedł i go potrąciło. 

Wychodzę też na spacery z psem, to kundelek i ma 6 lat, to właściwie pies mojego brata. To jest osobna sprawa niż moje spacery 

samodzielne. Jak zdążę koło 15, to idę na dłuższy spacer, tak 6000 kroków, ale to jak pies chce, jak nie jest gorąco. I wieczorem 10 

minut, toaleta wieczorna. Jeszcze jest spacer rano i w południe, ale jak jesteśmy w szkole, to babcia wyprowadza w południe. 

Trasy z psem są nieco inne. Tak bardziej staram się spacerować z dala od głównych ulic. Czasem zdarza się pójść między bloki,  gdzie 

jest więcej zieleni, ale też nad jezioro. 
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Kiedy spaceruję z muzyką w słuchawkach, to ostatnio mam składanki z hitami z 2012 roku, które już nie są popularne, ale to dla mnie 

dobry klimat. Jak chcę iść szybko, to rap, daje mi tempo. (...) Muzyka jest dla mnie przyjemnością. Nawet nad jeziorem nie ma ptaków 

śpiewu dużo, słychać szum ludzi. Po dłuższym czasie zdejmuję słuchawki, bo słuch się psuje, jak ludzi nie ma i jest spokój i cisza, ale 

tak to się izoluję od tłumu. 

Na pewno podobają mi się przejścia takie jak płyta naciskowa jest albo czujnik ruchu i włącza światła mrugające, że pieszy chce 

przejść, żeby kierowca był bardziej uważny. (...) Dużo osób chodzi na czarno, inaczej ich nie widać.  
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ZAŁĄCZNIK 2. KARTY PRACY NA WARSZTATY 

 

 

 

Rysunek SEQ Rysunek \* ARABIC 3. Ulotka dostępna w 
punkcie konsultacyjnym 
Źródło: materiały własne 

 



 

20 | Strona 

 

 

 

 

  



 

21 | Strona 

 

ZAŁĄCZNIK 3. FORMULARZ KONSULTACYJNY 

POMÓŻ NAM PRZYGOTOWAĆ INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA DLA OSTRÓDY 

Odpowiadając na poniższe pytania 

• Które przejścia dla pieszych w Ostródzie najpilniej wymagają poprawy bezpieczeństwa?  

 

 

• Jakich problemów osobiście doświadczasz w korzystaniu z przejść dla pieszych? 

 

 

• Jakie problemy na przejściach dla pieszych dostrzegasz w kontekście innych osób? Jakich? 

 

 

• Jakie rozwiązania można wprowadzić w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych na przejściach? 

 

 

• W jakich miejscach brakuje przejść dla pieszych? 

 

 

• Jak zachowują się użytkownicy dróg (kierowcy, rowerzyści) na przejściach dla pieszych? 

 

 

• Jakie niebezpieczne zachowania pieszych na przejściach zauważyłeś/aś w ciągu ostatniego 

miesiąca? Postaraj się opisać zauważone sytuacje 

 

 

• Czy ma Pan(i) inne uwagi odnośnie przejść dla pieszych w Ostródzie? 

 

 


